
Inscripció i procediment de pagament amb targeta de crèdit 

1. Us recomanem que imprimiu aquest document i seguiu les instruccions mentre seguiu el 
procediment a la pantalla del vostre ordinador. 

2. Visiteu aquest enllaç. 
3. Feu clic a l'apartat Matrícula. Apareixerà el següent missatge 

 

 

 

4. Feu clic a "Crea un nou compte" 
5. Ompliu la informació i feu clic a D'acord. CREA EL MEU COMPTE 
6. Verifiqueu la vostra safata de correu electrònic. Hi rebreu un missatge de la Universitat de 

Vic-UCC <no-reply@uvic.cat> amb l'assumpte "UVic Campus Virtual / Campus Virtual de la 
Universitat de Vic", on s'especifica el nom de l'usuari: 

 

 

http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/i-congres-internacional-sobre-revitalitzacio-de-llengues-indigenes-i-minoritzades


7. Feu clic a l’enllaç que hi ha per rebre la paraula clau. Rebreu un correu electrònic amb la 
contrasenya del compte de la UVic creada per poder accedir al vostre compte. En el mateix 
missatge, feu clic a http://campus.uvic.cat i completeu el nom i la contrasenya de l'usuari 
que s'han enviat als correus electrònics. Feu clic a “inici de sessió” i entreu amb el nom 
d'usuari i contrasenya. 

8. Un cop dins de la pàgina web de la Universitat de Vic, seleccioneu el vostre idioma 
preferit a la part superior dreta (català, espanyol o anglès). Al lloc web de la UVic, veureu 
un nou missatge demanant-vos que introduïu la contrasenya actual que heu rebut al 
vostre correu electrònic. Per una major seguretat introduïu una nova contrasenya que 
pugueu recordar d'un mínim de 6 caràcters i repetiu-la. Feu clic a Confirma. 

9. A la pantalla apareixerà un missatge de forma automàtica confirmant que la contrasenya 
ha estat canviada. Feu clic a D'acord. 

10. Feu clic a aquest enllaç de nou.   
11. Feu clic a l'apartat Matrícula. Apareixerà el següent missatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=en&tl=ca&u=http://campus.uvic.cat
http://www.uvic.cat/formacio-continua/en/course/first-international-conference-revitalization-indigenous-and-minoritized-languages


12. Feu clic a TINC un perfil d'usuari. Completeu la nova pantalla amb el nom d'usuari i la 
contrasenya que heu creat i feu clic a LOGIN: 

 

13. Apareixerà un formulari: 

 

 

14. Completeu la informació i marqueu la quota d'inscripció corresponent (el sopar que 
s'esmenta a la llista de preus és per al dijous 20 d'abril). Marqueu la casella de pagament 
únic i les tres clàusules de normes (privacitat, etc.).  Feu clic a ENVIAR a la part inferior 
dreta de la pantalla. 

15. S’obrirà el formulari de pagament del banc informant-vos que esteu a punt de fer el 
pagament. Feu clic a acceptar. 

16. Introduïu la informació de targeta de crèdit i feu clic a D'acord. 
17. Si teniu alguna pregunta, sisplau contacteu amb nosaltres: revitalitzacio2017@ub.edu 

 

mailto:revitalitzacio2017@ub.edu

